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1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhiülesandeks oli 2017. aastal raamatufondi täiendamine, säilitamine, kataloogimine
ja lugejatele kättesaadavaks tegemine, et tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile,
teadmistele ning kultuurile.
Jätkunud on raamatukogude omavaheline koostöö teavikute laenutamises.
Raamatukogu sai uue arvuti.
2018. aastal on kavas jätkata senist tegevust, teenindada lugejaid, osaleda koolitustel, korraldada
näitusi ja väljapanekuid.
2. Juhtimine
Raamatukogu tegevust reguleerivad järgmised dokumendid: raamatukogu põhimäärus,
raamatukogu kasutamise eeskiri, raamatukogu sisekorra eeskiri.
Rõude Raamatukogu põhimäärus kehtestati Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 34, ja Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel , mis kinnitati Martna Vallavolikogus
19. märtsil 2008. a. määruses nr. 6., sellele tehti muudatused Martna Vallavolikogu 2008. a 17
detsembri määruses nr 19 ja 2012. a 13 detsembri määruses nr 75 (jõustus 17.12.2012. a) .
Raamatukogu kasutamise eeskiri sai vastu võetud 14.12.2010 m 31, muudeti järgmise aktiga:
Martna Vallavolikogu 18.11.2014. a määrus nr 9 „Martna Vallavolikogu 14.12.2010. a määruse nr
31 „Martna valla raamatukogude kasutamise eeskiri“ muutmine“.
Martna valla arengukavas 2012-2022 on Rõude raamatukogu kohta öeldud järgmist:
soov on tagada külaelanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile. Raamatukogu on
infokeskus ja külaelanike kooskäimise koht ning täidab sotsiaalset funktsiooni. Eesmärkideks on
arengukavas toodud alljärgnev:
1. Kaasaegne raamatukogu (audio-video, e-raamatud jne).
2. Parandada ruumide üldvalgustust (eesmärk täidetud 2014. a).
3. Kõikide kirjete sisestamine elektronkataloogi (eesmärk täidetud 2016. a).
4. Korraldada raamatute tutvustusi ja näitusi ning muid harivaid üritusi.
5. Arvutipargi uuendamine (eesmärk täidetud 2016. a).
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Rõude raamatukogu oli üks kahest Martna valla rahvaraamatukogust. Raamatukogu nõukogu
Rõude raamatukogul ei ole.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
6970
4460
1510
1040
470
0

Seisuga
31.12.17 €
6290
4400
1890
1041
480
0

Muutus %
-9,76
-1,35
+25,17
+35,58
+2,13
0
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2.3 Projektid
Projekte raamatukogus kirjutatud ei ole.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogu on avatud viis korda nädalas: T, K, N, R, L. Raamatukogus on 0,5 töökohta.
Iga-aastane korraline puhkus on arvestatud kolmes jaos, et teenindus ei oleks häiritud väga pikaks
ajaks.
Vallal on 2 raamatukogu, kool, lasteaed. Eelarve on piiratud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Täiendkoolitustel väljaspool maakonda pole osalenud, kuna need on tasulised.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
24. märts – Jätkuloeng arengukava koostamisest – Jaanus Kõuts.
Eesti kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev - „Ajalooline romaan ja ungari, bulgaaria,
makedoonia kirjanduselu“ (Toetas Europe Direct Läänemaal).
11. detsember - Emotsioonide ohjamine, 1. osa. Koolitaja Ethel Reier (TK Koolituskeskus)
Kevadel Muinasjutukonverents ja oktoobris ülevabariigiline maaraamatukoguhoidjate päev
Haapsalus.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Martna Vallavalitsuse tänukiri
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Raamatukogu asub Martna vallas Rõude külas. Asukoht on hea, kauplus ja bussipeatus on ligidal.
Hoone kuulub Martna vallale, üldpind 1870 m² ja on rendile antud Rõude külaseltsile. Külaseltsil
on ruumides muuseum, töötoad, puhkeruumid, arvutiklass, postipunkt ja oma raamatukogu. Rõude
raamatukogu on MTÜ Rõude külaseltsi ruumidega kõrvuti. Ruum on soe ja hästi valgustatud.
Hetkel puudub remondivajadus kuna olemasolevatesse ruumidesse sai kolitud 2013 aasta.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogule on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2016. a sai raamatukogu uue arvuti.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogu komplekteerimine toimub Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerimisosakonna
kaudu vastavalt omavalitsusega sõlmitud lepingule. Kogu korrastamine ja säilitamine on pidev.
Fond suurenes 83 teaviku võrra, sellest annetusi 5. Fondi suurus 5466 teavikut. RVL-i teel tellitud
ja saadud 34 teavikut. Maakonnas toimub ühtne teavikute hankimise ja arvestuse süsteem. Olen
väga rahul. Huvi lugemise vastu suur, meeleldi loetakse Eesti kirjanike teoseid, ajaloolisi ja
Läänemaa kohta kirjutatud.
Väga palju loetakse perioodikat (Pere ja kodu, Maakodu, Eesti Naine, TM lisa Kodu ja ehitus,
Tervis Pluss, Kodutohter). Ajakirjade kogu aasta alguses 48, juurde saadi 7.
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatutele 55,56%. Perioodika komplekteerimine: 44,44%
3.1.3 Auviste komplekteerimine. Auviseid komplekteeritud ei ole
3.2 inventuurid, mahakandmised. Maha kantud 4 teavikut
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejate arvamust on küsitud vestluse käigus. Lugejad on rahul olemasoleva teenusega. Teavikuid
on võimalik tellida ka läbi RVL-i. Lisaks saavad külastajad kasutada printimisteenust.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Külaseltsil on oma arvutiklass ja WiFi leviala, mis levib Rõude raamatukogus. Valla raamatukokku
AIP’i luua ei saa, kuna tehnilised võimsused piiratud.
Raamatukogul on oma koduleht ja valla kodulehel on raamatukogu andmed.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Rõude

Lugejad
2016
81

Lugejad
2017
85

Muutus
(+-)
+4

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Rõude

2790

2788

-2

Raamatukogu
Rõude

Laenut-d
2016
2965

Laenut-d
2017
2844

Muutus
(+-)
-121

Virtuaalkülast.
2016
22
Päringud*
2016
87

Virtuaalkülast.
2017
25

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
65

Muutus
(+-)
-22

+3

4.3 Raamatukogude Vaheline Laenutus
RVL toimib ja aitab paremini raha kasutada. Teistelt raamatukogudelt sai tellitud 34, täidetud 34.
E-teenust raamatukogu ei kasuta.

Rmtk
Rõude

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2016
2017
(+-)
2016
2017
20
20
0
388
387

Muutus
(+-)
-1

Laenut
2016
247

Laenut
2017
229

Muutus
(+/-)
-18

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lähedal asuvatest küladest lapsed viiakse kooli ja lasteaeda Martnasse. Rõude raamatukogus on
lastele omaette nurgake, kus lapsed saavad mängida lauamänge, joonistada, lugeda raamatuid. Enim
käiakse raamatukogus koolivaheaegadel ja suvel. Raamatukogu tööd ürituste alal mõjutab
lasteasutuste kaugel asumine.
Laste ja noorte lugemisharjumusi kujundatakse põhiliselt kirjanduse soovitamisega ja raamatukogu
iseseisvale kasutamisele suunamisega.
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Eelkooliealistele ettelugemised. Otsimismäng raamatutest „Leia mind“.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv
0
Koduteenindus

Teenuste arv
0

Kasutajate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Raamatukogu roll võrreldes külamaja kultuuritegevusega on väiksem. Kirjanduse ja muude
probleemide arutamisega tegeletakse igal tööpäeval. Lugejad on avameelsed, annavad omapoolset
tagasisidet, soovitavad loetut teistele. Eelmisel aastal laenutati palju elu-loo raamatuid.
Näitused, väljapanekud 2017 aastal:
Aino Pervik 85, Leelo Tungal 70, Elina Toona 80, Astrid Lindgren 110, Ave Alavainu 75.
Huvitavate kohtumiste laupäev 30.09.2017, kus külalisteks olid Jüri Aarmaa, Endrik Visla, Neeme
Suur ja Mikk Lõhmus. (üritus)
Eesti raamatupäv – uuemat Eesti kirjandusest.
Koostöö laabub hästi Lääne Maakonna Keskraamatukogu kõigi osakondadega, Martna
Vallavalitsusega, Martna raamatukoguga ja Rõude Külaseltsiga.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Külalistele raamatukogu tutvustamine. Individuaalsed arvutialased õpitunnid, võimalus kasutada
ID-lugejat. Printer olemas.
Peamine individuaalkoolituste sihtrühm on eakad, kes vajavad juhendamist printimisel ja interneti
kasutamisel. Lisaks soovitakse abi ka pangateenuste kasutamisel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogul on veebilehekülg, mida haldab ja täiendab raamatukogu juhataja. Martna vald
edastab oma kodulehel ja ka Facebooki lehel jooksvat infot. Ürituste puhul on infot levitatud poe
lähedal infotahvlil.
4.9 Andmebaasid.
Omaloodud andmebaase ja veebipõhiseid teenuseid raamatukogul pole.
5. 2018 aasta tegevused
Plaanid aastaks 2018:
Lugejate teenindamine, lugejatele Rõude kogus puuduvate teavikute kättesaadavaks tegemine RVL
laenutuse kaudu. Kogude täiendamine, säilitamine ja korrashoid.
2018. a. toimub raamatukogus jooksvalt inventuur, laenutustööd ei sega.
Osaleda koolitustel.

Koostaja: Milvi Kaen

9. veebr. 2018

